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 מועצה אזורית משגב
 21/12מכרז פומבי מס' 

 לעריכת סקר טבע, נוף ומורשת האדם בשטח שיפוט מוא"ז משגב 

סקר טבע, נוף ומורשת האדם  עריכתל"(, מזמינה בזאת הצעות המועצהמועצה אזורית משגב )להלן: " .1
 .במועצה

"(, העומד בתנאים הבאים, ותנאי מציעאו " קבלן"רשאי להשתתף במכרז קבלן )להלן ולשם הנוחות: " .2
 :הכשירות שלהלן מתקיימים בו באופן אישי

על המציע להיות עוסק מורשה, שותפות, מלכ"ר או תאגיד בישראל. ההצעה תוגש בשם ישות משפטית  .2.1
 .ישות משפטיתאחת, וכל המסמכים יהיו על שמה של אותה 

סקרים  3המציע עוסק בעריכת סקרי טבע ונוף בחמש השנים האחרונות לפחות וערך במהלכן לפחות  .2.2
פרופיל עסקי ואסמכתאות להוכחת ניסיונו. להוכחת עמידת המציע בתנאי זה, יצרף המציע כאמור. 

סדות תכנון או לעניין זה יילקחו בחשבון סקרים אקולוגיים שערך המציע עבור רשויות מקומיות, מו
 .משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים

המציע יעמיד רכז צוות מטעמו לביצוע הפרויקט, שהוא בעל תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר,  .2.3
להוכחת עמידת המציע בתנאי שנים לפחות בעריכה ובריכוז של סקרים אקולוגיים.  5ובעל ניסיון של 

לפרט אין צורך יסיונו של רכז הצוות. תשומת לב המציעים כי אסמכתאות להוכחת נזה, יצרף המציע 
במסגרת ההצעה מיהם יתר חברי צוות העבודה )כמפורט בנספח א( והם לא ינוקדו במסגרת בחינת 

 .הצוות יצטרך להיות מוצג ולקבל אישור מהמועצה לאחר הזכייה במכרז. ההצעות

ניתן את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום,  .3
  .( שלא יוחזרו למציעש"ח שלוש מאות)₪  300לרכוש תמורת תשלום בסך של 

 דרכי התשלום:
 . אתר המועצהבבתשלום מקוון  .א
-במועצה בימים א' 9902026-04בטלפון  כספיםמשרדי אגף הב אשראי/העברה בנקאית/צ'ק .ב

 .15:30עד  9:00ה', בשעות 

קבלת מסמכי המכרז לדוא"ל לאחר פנייה  ע"יניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום,  .4
 .liav@misgav.org.il, מנהל הרכש בכתובת  לליאב לויבכתב 

וזאת עד ליום  liav@misgav.org.il  באמצעות דואר אלקטרוני לתיבהבכתב  שאלות הבהרה ניתן להגיש .5
על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או . 0014:בשעה  202110.03.

 .כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה. 9902056-04בטלפון 

במוקד במסירה אישית בלבד לתיבת המכרזים  0041:בשעה  2021.10.14ליום את ההצעות יש להגיש עד  .6
. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים )קומה ג'( המוניציפלי בכניסה לבניין המועצה

  .לעיל לא תידון

 .13.1.2022בתוקף עד ליום  חש" 10,000ל על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית לזכות המועצה בסך ש .7

על מועד פתיחת המעטפות, תימסר הודעה לכל רוכשי מסמכי המכרז. המציעים רשאים להיות נוכחים במועד  .8
 .ZOOMיוזמנו להשתתף בשיחת /פתיחת המעטפות

עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות  .9
 .ותנאים אחרים הנוגעים  למכרז לפי שיקול דעתה המוחלט מועדים

 האמור לעיל מהווה תמצית חלקית ביותר של תנאי המכרז, ואין בו כדי להחליף את מסמכי המכרז המלאים. .10
 

 
 דני עברי

 ראש המועצה האזורית משגב
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